
  
  
  

  
  

  גלגל הלהביםגלגל הלהביםגלגל הלהביםגלגל הלהבים
        

        הנחיות לפיתוח הלב הטובהנחיות לפיתוח הלב הטובהנחיות לפיתוח הלב הטובהנחיות לפיתוח הלב הטוב
        

  982�1052, , , , דהרמה רקשיטהדהרמה רקשיטהדהרמה רקשיטהדהרמה רקשיטההמאסטר ההודי     מאת
  

        הלה�לאמה דבורה: תרגו� עברי
        
  

דהרמה דהרמה דהרמה דהרמה על ידי המאסטר ההודי ) 982�1052(הוענק ללורד אטישה , פיתוח הלב הטובל ונגונגונגונג''''לו גלו גלו גלו ג, חיבור זה
ונג 'אסופה של כתבי לו גבמהדורה של הטקסט , הלקט שמובא כא% לקוח מגרסה המצויה בדהרמסלה. רקשיטהרקשיטהרקשיטהרקשיטה

לעיתי� ע� שוני , י� אלויש לזכור שקיימות מהדורות רבות ושונות של כתב. 96�110' עמ, לפיתוח הלב הטוב
  .בתרגו� זה נעשה שימוש בגרסאות שנראו נכונות יותר. רב בכתיב
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�  .אני קד לשלושת היהלומי� הנשגבי
  

  
  

  .חיה המכה את האויב בלבוהנ, גלגל הלהבי�להל% 
  

                  
  

  .המוותשל שר האני קד לאויבו הזוע� של                                               
  
  
  

  

        הבודהיסטוותהבודהיסטוותהבודהיסטוותהבודהיסטוותהטווסים והטווסים והטווסים והטווסים ו: : : : ''''חלק אחלק אחלק אחלק א
   

  

  
  

  בהנאהטווסי� משוטטי� ה
  ;תרעלהיערות תו) ב

  ,ג% נאה של צמחי מרפא
  � מקסי� ככל שיהיה 

  ת הטווסי�בעיני להק
  ,אינו מעורר שו� עניי%

�  שכ% הטווסי� מתקיימי
  .רעל בלבדה תמציתעל 
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  אשר מבקרי� 1לוחמי�ה
  ,כאבהזה של  יערב

  ,בג% נפלא תקלוא� י א*
  �שמחה מלא ו מהודר

  בלב� תעורכזה לא שג% אל 
  ,שו� אחיזה או תשוקה

  הלוחמי� מתקיימי�שכ% 
  .על יער הסבל בלבד

  

  
  

  לטי�אשר נש רכי הלבב
�  ,על ידי רדיפת עינוגי

�  ימצאו את עצמ� מובלי
�  .לקראת עינויי� מייסרי

  פועלי�אשר לוחמי� ה
  ,זולת�סבל את להסיר 

�  ,בגבורת� ,ימצאו את עצמ
  .מוקפי� בעונג תמידי

  

  
  

  התשוקה, במקו� זה שכא%
  .היא כיער עצי תרעלה

�  ,כ) הלוחמי�, כמו הטווסי
�  ,את הרעל הזה מעכלי

  ,עורבי�ל בדומה, בברכי הלבעוד 
�  .ימותו מאות� העלי

�  של אות� וכי מניי% יבוא כוח
  ?נשלטי� על ידי תשוקת�ש

  
  

                                                             
1

אנשים שמקדישים את כל חייהם לשירות הזולת ובעיקר לשכלול יכולתם להיות : שהוא כינוי לבודהיסטוות, "לוחמים של הרוח"הכוונה ל 

  .לעזר לזולת ברמה הגבוהה ביותר
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�  :כל זה חל ג� על שאר הנגעי
  ה� מוצצי� את לשד הנירוונה

�  ,מאלו שה� כמו עורבי
�  ,א) עבור הלוחמי� הטווסי

  :ה� כיער עצי תרעלה
  ,צוללי� ה� ליער הסבל
  ;ואז מתמירי� את הרעל

  –ובכ) , תו ה� נוטלי�או
 �  .אותו משמידי�ה

  

  
  

  האחיזה בעצמ) היא שליח שטני
  ,חוסר אוני�ב, שאות) משמר

  .בתו) הגלגל של הסבל
  השתחרר, ברח הרחק

  מאותה מחשבה
  ,שרוצה א) ורק לענג עצמ)

  ועמוד בשמחה בכל קושי שבא
  .הכרו) בדאגה לזולת
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  ,נגררי� על ידי הקארמה
� רוחניי�מלאי� בנגעי �  

�  כאב� של כל היצורי
  !כהר עצו� בגודלו

  ,קח כעת את כולו
  "אני"והשל) על אותו ה

  שדואג בכל רגע ורגע
  !א) ורק לאושרי

  

  
  

  כל אימת שאמצא את עצמי
  ,נישא על גבי תשוקתי

  ,שאקפא במקומימי יית% 
  .את אושרי לזולת עניקאו

�  וא� בני בריתי גומלי
  מי יית% –ברעה על חסדי 

  :יעודעצמי בירגיע אוכל להו
" � ".דעתי י אתהסחתשזה משו
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            הקורלציותהקורלציותהקורלציותהקורלציות: : : : ''''חלק בחלק בחלק בחלק ב

        ולמהולמהולמהולמה, , , , סובליםסובליםסובליםסובליםאנו אנו אנו אנו כיצד כיצד כיצד כיצד 

 

 

  
  

  בשעה שמכה בגופי
  –מחלה שקשה לשאתה 

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

  הקארמה הרעה של פגיעה
�  .בגופ� של אחרי

  מעתה אקח על עצמי
  .כל מחלה שיש לזולתי

  

  
  

  עה שלבי מתייסרבש
  ,בכאב עמוק ומענה

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

  הקארמה הרעה של פגיעה
�  .בשלוות� של אחרי
  מעתה אקח על עצמי
  .כל כאב שיש לזולתי
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  בשעה שגופי מתייסר
�  ,ברעב וצמא מעני

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

  קמצנות, הקארמה הרעה של גניבה
  .ושק של אחרי�וע

  מעתה אקח על עצמי
  .כל רעב וצמא של זולתי

  

    

  
  

  בשעה שאני מתייסר
  ,תחת שררה של אחר

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

  הקארמה הרעה של התנשאות
  .שיעבוד אחרי�של ו

  מעתה אשעבד את חיי וגופי
�  .בשירות� של אחרי
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  בשעה שמגיעי� לאוזני
  ,מי�דברי� בלתי נעי

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

  הקארמה הרעה של דיבור שגוי
�  .ופילוג של אחרי

  א) ורק מעתה אדבר סרה
  .פגמי� שיש בדיבוריב

  

  

    
  

  בשעה ששוב קורה לי
�  ,דבר בלתי נעי

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

  הקארמה הרעה של ההרגל לראות
  .מיעולטוהר ב� אי

  א) ורקאתרגל לראות מעתה 
�  .בעולמי דברי� טהורי

  

  
  

 �  ,אמצא את עצמי בודדא
�  ,בלי עזרה וידידי� אוהבי

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

  הקארמה הרעה של הפרדה
�  .בי% אנשי� אוהבי

  לא להפרידלעול� מעתה אדאג 
  .קרובי� מי שה�בי% 
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  שו� אד� רוחניא� קורה ש
  ,עניי% ביו מוצא נאי

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית
  לזנוחהקארמה הרעה של 
�  ,ידידי� רוחניי

�  2.ובילוי ע� אנשי� רעי
  מעתה אזנח לחלוטי%

�  .כל בילוי ע� ידידי� רעי
  

  
  

  ,או מעלילמסל* בשעה שאחר 
  ,ובכ) גור� רעתי

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

  לילישהקארמה הרעה של דיבור 
  .אנשי� רוחניי� אודות

  מעתה אמנע לחלוטי%
  .אחרי� שמצתאו ה סילו*מ

  

  

                                                             
  .כן מרחיקים אותך מן הדהרמהול, כאן הכוונה למי שאין להם עניין רוחני" אנשים רעים" 2
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 �  את אשר פתאו� אאבדא
  ,דרוש לי למחייתי

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

  הקארמה הרעה של פגיעה
�  .במחיית� של אחרי
  מעתה אדאג בעצמי

  .אחרי�ל המחיילספק 
  

  
  

  עטו* בעצבותבשעה שליבי 
  ,רוריבבלי לחשוב וקשה 

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

  לחטוא לזולתהקארמה הרעה של 
  .אחרי� ושל החטאת

  עוולהמעתה אזנח כל 
  .יזולתהחטאת ו

  

  
  

  ,מעשיי נכשלי�כל כאשר 
  ,סעורה ומבולבלתדעתי תוו

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

  הקארמה הרעה של פגיעה
  .י� קדושי�בפועל� של אנש

  מעתה אזנח לחלוטי%
  .מעשי אחרי�הכשלת 
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  למרות מיטב ניסיוניכאשר 
  ,נראה שאינני מנעי� למורי

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

  הקארמה הרעה של צביעות
  .בתרגול של דהרמה קדושה

  כנות�אי מעתה אדאג להפחית
  .צביעות בחיי הרוחניי�ו

  

  
  

  שומעשב ואני כאשר 
  ,ורת מכל הכיווני�ביק

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

  ,חוסר מצפו%הקארמה הרעה של 
  .התחשבות באחרי��איו

�  מעתה אמנע ממעשי
  .שאינ� רגישי� לזולתי
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 � האספ� סביבי לאחרמייד א
  ,אנשי� מתחילי� להתקוטט

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

  עהקארמה הרעה של רצו% להר
  .פלג בי% אנשי�לו

  ,אישמעתה לא אאחל רע ל
 �  .אחרי�ואקפיד להיטיב ע

  

  
  

  א� קורה שכל מקורביי
  ,אויבייהופכי� להיות 

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

  ח בסתרופיהקארמה הרעה של ט
  .זולתיפוגעות בהמחשבות של 

  מעתה אדאג להפחית בקרבי
�  .מחשבות להכשיל אחרי

  

  
  

  ,ני מחלה אנושהא� תפקד
  ,סרט%, מיימת, דלקת ריאותכמו 

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

  מוסרההקארמה הרעה של הפרת 
  3.דהרמהה של רכוש נטילהו

  אפשרי מעתה אזנח כל פתח
  .וכולי ,דהרמהמה החיקלשל 

  
  

                                                             
  .במבנים או ניתן כמנחה, במורים, לתמוך בלימוד, מה שנתרם לשלושת היהלומים –ובאופן כללי יותר  3
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 �  פקוד את גופייא� פתאו
  ,מחלה מדבקת כאב ראש או

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

  הקארמה הרעה של ביצוע
  .הפסיקתי לשבעדברי� שנ

  מעתה אמנע מלבצע
  .כל מעשה שלילי

  

  
  

  לקלוט ני מסוגלא� אמצא שאי
  ,דיחידבר  אפילו

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

  דר) רוחניתהקארמה הרעה של 
  .וותרל עדי* עליהש

  מעתה אקדיש את זמני
  .4יכולושל חוכמה ללימוד 

  

 

                                                             
  .שלושת השלבים בהפנמת חוכמה, הרהור והגייה, השילוש של לימוד: כלומר 4
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  תקו* שינהא� אמצא את עצמי 
  ,בעת התרגול של דהרמה

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

�  הקארמה הרעה של צבירת מכשולי
  .ביחס לדהרמה קדושה

  לשאתמוכ% מעתה אהיה 
  .כל קושי למע% הדהרמה

  

  
  

  ,רבותא� תודעתי מוסחת 
 �  ,אשר בהומוצאת הנאה בנגעי

  בי�הרי זה משו� שגלגל הלה
  :סבב עלי שנית

  הגייה�הקארמה הרעה של אי
  .בגלגל ישבארעיות ובסבל ש

  סלידתי מעתה אפעל להעמיק
  .חיי� בסמסרה% המ

  

  
  

�  ,א� כל מעשי לא צולחי
�  ,ובסופו של דבר נכשלי

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

  מחוקי�הקארמה הרעה של התעלמות 
  .מעשי�ו התוצאו סיבהשל 

  ל במיטב אונימעתה אפע
  .לצבור כל חסד שיש ביכולתי
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 �  יניסיונ שוב ושוב נכשלא
  ,כבוד ומנחה לקדושי�לתת 

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

  הקארמה הרעה של לשי� יהבי
�  .על הצד האפל של דברי

  מעתה אפעל להפסיק
  .לשי� יהבי בשלילי

  

  
  

  לפנות יכולא� קורה שאינני 
  ,שת היהלומי�לעזרה לשלו

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

  אמונה חוסרהקארמה הרעה של 
  .הישות המוארת, בבודהה

  מעתה אשי� את כל מבטחי
�  .א) ורק בשלושת היהלומי
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  ,כאשר מופיעי� מכשולי� וספקות
  ,או שבאות רוחות מזיקות

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

  פגיעה במלאכי� הקארמה הרעה של
  .ובלימוד של העול� הסודי

  מעתה אשי� ק1 לכל המחשבות
  .בלבי שחולפותהשליליות 

  

  
  

  א� כמו דוב אבוד אמצא את עצמי
  ,משוטט אנה ואנה

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

  ,1 מורי�וליהקארמה הרעה של א
  .לעזוב את בית� ,אחרי�ג� או 

�  מעתה לעול� לא אגרש אד
  .בו הוא גרשהמקו�  מ%

  

                     
  

  א� מופיעי� לה� כפור וברד
  ,שאיננו רצויזה או דבר מעי% 

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

  הפרת המוסרהקארמה הרעה של 
  .תואי שמירת התחייבו

  מעתה אשמור בקפידה
  .ייושבועות יעל ניקיו% נדרי
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�  ,א� רב תאבוני לדברי

  ,דלי� י� אמצעיאול
�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי

  :סבב עלי שנית
  הקארמה הרעה של אי נתינה

  .ולשלושת היהלומי� בריותל
  ניכר מעתה אעשה מאמ1

  .לתת ולהגיש מנחה
  

               

  
  

  וקרוביי ,א� הופעתי דוחה
  ,בעטייה מעליבי� אותי

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

  של אי הקפדההקארמה הרעה 
�  ,ביצירה של צלמי� קדושי
�  .והתמכרות לכעסי� שעולי

�  מעתה אקפיד ביצירת הצלמי
  .שעת כעסיואארי) רוחי ב
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  תסערא� בכל שאעשה תודעתי נ

  ,או לפותה בתשוקה
�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי

  :סבב עלי שנית
  רפיו% ידיי�הקארמה הרעה של 

  .מצבי תודעה שליליי�ב
  מחשבה מעתה אתנגד לכל

  ".אני כנגד אתה"של 
  

              

  
  

  א� קורה שכל מעשי
�  ,מחטיאי� את מטרת

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

  הקארמה הרעה של השקפה שגויה
  .החבויה עמוק בלבי

  מעתה אכוו% את כל מעשיי
�  .לטובת אנשי� אחרי

  

  
  

  תרגולהחסד וכל הא� למרות כל 
  ,הדעבתו שליטה שגתילא ה

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

  כבוד רדיפתהקארמה הרעה של 
  .ארציה נובמוב

  5חופשמעתה אתמקד א) ורק ב
  .את כל יהבי וואשי� ב

  

                                                             
5
  נירוונה: היינו  
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  ,ע� מחשבתי הטהורה של�א� אינני 
  6,ואפילו עולה חרטה

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

  ,הקארמה הרעה של אי התחשבות
 �  ,ללא הבחנהיחסי

�  .ושל העמדת פני
  הידידי� מעתה אקפיד בבחירת

  .את זמני שאית� אבלה
  

  
  

  מערי� י יעלא� קורה שאחר 
  ,ומולי) אותי שולל

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

  ,גאווה, אנוכיותהקארמה הרעה של 
  .ורצו% להשיג הכרה

  מעתה אמעיט להפגי% כלפי חו1
 .אי אלה סגולות שיש לי

  
                                                             

6
  על מעשי חסד  
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  א� ההוראה והלימוד של הדהרמה
  ,רק מגבירי� תשוקה ודחייה

�  הרי זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלי שנית

 הקארמה הרעה של אי מת% דעת
  .שדי�השל  פגיעת�ל

  ואזנח לאלתרמעתה אשי� לב 
  .לתרגוללהפריע  שעלול מהכל 

  

 
  

�  כאשר כל מעשיי הטובי
  ,הופכי� למשהו שלילי

  הבי�הרי זה משו� שגלגל הל
  :סבב עלי שנית

  הקארמה הרעה של לגמול רעה
  .ידעל החסד שנעשה עימ

  ,תו) קידה של כבוד, מעתה אגמול
  .על כל חסד שבא לעברי

  

  
  

  רצוי דבר לאאימת שכל  –בקצרה 
  ,עלינו פתאו�נוחת 
  המלטש את החרבנפח הרי זה כמו ה
  .את גרונומשס*  ובטעות

�  כל זה משו� שגלגל הלהבי
  :תסבב עלינו שני

  זהר שלא לבצעיהמעתה 
  .שו� מעשה שלילי
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�  אד� שנופל לעולמות הנחותי
  ,מטרי* דעתוהסבל שש� ו

  ת מומחה שנהרגשָ דומה לקַ 
  .עצמוהוא ירה שמח1 

�  כל זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלינו שנית

  מעתה הזהר שלא לבצע
  .שו� מעשה שלילי

  

  
  

  7,חיי� רגילי�אד� שחי 
  ,ונוחתות עליו הצרות

  דומה לילד שגודל היטב
  .אביו ואימואת ק� להרוג ו

�  כל זה משו� שגלגל הלהבי
  :סבב עלינו שנית

  בשבילוהגיוני שהדבר  כעת
  8.חיי� אלו לתמידהוא לעזוב 

  
  

                                                             
7

 י�מוגבל ולימוד ותרגול הדהרמה הי, יש לזכור שבימי� הה�. מי שאינו נזיר או נזירהכלומר חיי� של , "חיי הבית": במקור כתוב 
  .לנזירי� ונזירות בלבד

  .להתחיל לחיות ולתרגל את הדהרמה ;לעלות על הדר): כאשר הכוונה היא בעצ�, "לעזוב את חיי הבית": במקור נאמר 8
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        האמיתיהאמיתיהאמיתיהאמיתי    זיהוי האויבזיהוי האויבזיהוי האויבזיהוי האויב: : : : ''''חלק גחלק גחלק גחלק ג

  
  
  

  סו* סו* תפסתי היטב
  ,מיהו כא% האויב

  השודד שרוב1 במארב
  ;מוכ% להוליכני שולל

  מה את עצמושרלט% המר
  .ואז מרמה ג� אותי

  –בכ) אי% ספק ! ההא
        !!!!זו הנטייה לאחוז בעצמיזו הנטייה לאחוז בעצמיזו הנטייה לאחוז בעצמיזו הנטייה לאחוז בעצמי

  
  
  

        קריאה לעזרהקריאה לעזרהקריאה לעזרהקריאה לעזרה: : : : ''''חלק דחלק דחלק דחלק ד

  

  

                 
  

  ,של ידע סודי הו מל)
  !יאויבאת מנטרות המענות של ו

  ,רגליי� פסוקותבאית% עומד ה
 �  9,של שתי האמיתותרגליי

 �  ,וחוכמהיוקדות בשיטה עיניי
�ניביומלתעות ו  

  �  10של ארבעת הכוחות
  !של אויבי בבשרואות� נע1 

                                                             
  .והאמת האולטימטיבית, האמת הקונבנציונאלית או הכוזבת 9
  .לו ה� ארבעת כוחות הטיהור של קארמה שליליתא 10
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  ,זעמ)רוב ב, סובב עליו
  !את גלגל הלהבי� של הקארמה

�  !סובבנו שלוש פעמי
  

  
  

  ביערות של גלגל היגו%, כא%
�  .בכלל חופששו�  לא קיי

  כעת בידי)טול 
  ,הלהבי� של הקארמהאת גלגל 

  ,והאיצנו לעבר השד האכזר
  !אחיזה בעצמיהשל השד 

  את חיי גוזלה שזהוא 
  !חיי זולתיכ% את ו

  – יגור� לי לשבור נדריהוא זה ש
  !במקו� מחבואו אותו סותפ

  

  
  

  ,בוא אויבו הזוע� של השר של המוות
  !ו מיידהתפס, והותפס

  !הכה בו מייד, הכה בו
  !פלח את ליבו של אויבי

  הלתובוא בשאגה ומח1 גולג
  !ת חיישגוזל ה זושגוי התפיסושל 

  היישר אל ליבו ַשַלח את המוות
  !יאויביהנורא ב, זה תליי%של 
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  ,מלא) אדיר! נגה5, נגה5
  !הפג% כוח) הפלאיבוא 

  הכנע את אויבי! הדזָ , הדזָ 
  !אשר מכשיל את נדרי

  ,אפצירב) ! טפהֶ , טפהֶ 
�כבליה מכל נישחרר!  

  אחיזותהרוס ופרק את כל ה
  .אותי לכאבי כובלותש

  

  
  

  ,מלא) זוע�, ייבוא נא אל
  ;של השר של המוותאויבו 

  מלאהוקח שק זה 
  ,רעלי�סוגי בחמישה 

  בבו1 של סמסרהעמוק ושקוע 
  ,נגעי�של קארמה ושל  �מכוח

  !בוא מייד אותו להרוס
�  !קרע אותו לגזרי
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  אל האימה ובילנייזה שהוא 
  11;נחותי�של שלושה עולמות 

  בורותירק משו� א) ו
 �  ,איני מתייראמפניה

  רי�בכל הדב מתעסקבמקו� זה ו
  .י�לש� מביאישר היש

  הומח1 גולגולת ,בוא בשאגה
  ;שגוזלת חייזו  השגוי השל תפיס

  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות
  !ייאויבב הנורא, זה תליי%של 

  
  
  
  
  

 ידי האויבידי האויבידי האויבידי האויב- - - - תיאור הנזק שנגרם עלתיאור הנזק שנגרם עלתיאור הנזק שנגרם עלתיאור הנזק שנגרם על: : : : ''''ההההחלק חלק חלק חלק 

    

  
  

  ,להתענג נכס* הוא מאוד
  .ו צוברנאינ עונגל סיבות )א
  ,אתלש לא יוכלזעו�  כאב *א

  חשוקללעול� לא ישבע מא) 
  .כאבל סיבותהכל ב

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות
  .באויביי הנורא, של תליי% זה

  

  
  

                                                             
11

 �  .ועול� בעלי החיי�, עול� הרוחות הרעבות, אלו ה� הגיהינו
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  ,רצותלהוא  זריז
  ;מוכ% להתאמ1 לעול� לאא) 

  ,את ידו בכל ישלח
  .אינו מסיי�דבר א) 

  גולתהומח1 גול, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבו היישר אל שַלח את המוות
  .באויביי הנורא, של תליי% זה

  

  
  

�  ,חדשי� זריז הוא ליצור ידידי
  ;קיימי�ממעט להתחשב בא) 

�  ,זריז להיטפל לאחרי
  .סוכעלו, לחמודו, וב% רגע מוכ% לגנוב

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;יישל תפיסה שגויה זו שגוזלת ח

  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות
  .באויביי הנורא, תליי% זהשל 

  

  
  

  ,ג דברי�יהשמתוקה ל לשונו
�  ;א) קלה לגנות חכמי

  ,%ממו ורצבלהוא  זריז
  .קמצ% שידיו קפוצות א)

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות
  .ויבייבא הנורא, תליי% זהשל 
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  מאמ1מעט המרבה להתפאר ב

  ,שהוא עושה למע% הכלל
  א) מצפה לעזור לעצמו
  .ללא שו� טרחה בכלל

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות
  .באויביי הנורא, תליי% זהשל 

  

 
 
�  יכולתו א) קטנה, מוריו גדולי� ורבי

  ;ייבויות ונדרי�התחלשמור 
  אינו מסוגל )תלמידי� לו רבי� א

  .להיות לה� למועיל
  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה

  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי
  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות

  .באויביי הנורא, תליי% זהשל 
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  הדברי� עטי�א) מ, מבטיח הרבה
�  .שעשה למע% אחרי

  ,ביט היטבא) א� ת, שמו הול) לפניו
  .שהמלא) התחל* בשד ראהת

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות
  .באויביי הנורא, תליי% זהשל 

  

  
  

�  א) מרבה להתפאר ,לימודו זעו
  ;במילי� חסרות משמעות

  ,מזעריתבכתבי� בקיאותו 
  .אינ% מבינות מאו� הרבות א) תובנותיו

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות
  .באויביי הנורא, תליי% זהשל 

  

  
  

  א) אי% ביניה� ,מרובי� ועוזרי
  .נוטל אחריותש מי

  א) אי% ביניה�, רבי� מפקדיו
  .עליו סמו)למג% 

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבוהיישר אל  ת המוותשַלח א
  .באויביי הנורא, תליי% זהשל 
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  מעטות ול�א, �מעמדו מרומ
  .אתרשנית% בו להמעלות 

  ניח% בתשוקה )א, הוא לאמה נישא
  .ה עזות כשל שדושנא

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות
  .ויבייבא הנורא, תליי% זהשל 

 

  
 

  א) אורח חייו, עותיו נשגבותד
  .עזוב של כלבכ קלהנ

  בדומה איתנות סגולותיו הרבות
  .בחו1 רוחשל למשב 

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות
  .באויביי הנורא, תליי% זהשל 
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  שוכנות לה%כל שאיפותיו 
�  .רחוקבעתיד ה, אי ש

�  כל בני לווייתו מבלי� את זמנ
  .בהלצות חסרות משמעות

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות
  .באויביי הנורא, תליי% זהשל 

  

  
  

  12,הוא גלימה זהובהעוטה 
  ;א) ש� מבטחו בשט%
�  ,נוטל שבועות ונדרי

  .שדי�מעשי כא) מעשיו 
  ומח1 גולגולתה, בשאגה בוא

  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי
  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות

  .באויביי הנורא, תליי% זהשל 
  

  
  

  ,מלאכי� העניקו לו אושר
�  ;א) מנחתו הוא מגיש לשדי

  ,ידי הדהרמה� מודר) עלהוא 
  .מרמה את שלושת היהלומי� א)

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות
  .באויביי הנורא, תליי% זהשל 

  
  

                                                             
12

 �  .כינוי לגלימת הנזירי
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  ,נדר למקלט ללכת
  ;לדברי� ארציי� תחוסמדעתו א) 

  ,דהרמה קדושהבהל) למקלט 
  .) על ידעונות ואמונה תפלהמוסא) 

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבוהיישר אל  מוותשַלח את ה
  .באויביי הנורא, תליי% זהשל 

  

 
 

  ,חופששל ה המוסריותהוא זונח את 
  ;בבית הוריולו נאחז ו

  ,בזר�לו אושרו נסח* 
  .את הסבלבעוד הוא רוד* 

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות
  .באויביי הנורא, תליי% זהשל 
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  ,הוא סב לאחור ,בפתחו של החופש
  ;שו� מקו�ו לונודד ל

  של אד� יקרה פוזכה בגו
  .גיהינו� באמצעותוצר יומי

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות
  .באויביי הנורא, תליי% זהשל 

  

  
  

  ,של הדהרמה �המדהי הגמולזונח את 
  .י�ארצי מולי�תגרוד* ו

  ,ד מורולצ, דהרמהאת משכ% הזונח 
  .ובמקו� זה נוסע לעיר

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות
  .באויביי הנורא, תליי% זהשל 

  

  
  

  במקו� להרוויח ביושר לחמו
  ;הקהילה רכושאת גונב הוא 

  ,אביובמקו� ארוחה בבית 
  .הזולת% מ לוקחא הו

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות
  .באויביי הנורא, תליי% זהשל 
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�  ,מתרגל אינוהוא כמעט ש! מדהי
  ;מתקדמות פלאיותא) בעל יכולות 

  ,טר� פסע צעד יחיד על הדר)
  .וכבר גומע מרחקי� בשניות

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות
  .באויביי הנורא, תליי% זהשל 

 

  
 

  ,ב)ימל ,ת% לו עצה מועילהיא� ת
  ;הוא יכעס כאילו היית אויבו

 �  ,תוליכנו שולל במתק לשו%וא
  .על השטות הזו יכיר תודההוא 

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;זו שגוזלת חיי של תפיסה שגויה
  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות

  .באויביי הנורא, תליי% זהשל 
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 �  ,תבטח בו כאילו היה קרוב)א
  ;אויב)בפני הוא יחשו* סוד) 

  ,א� תבחר בו להיות רע)
  .בלי בושה הוא ייקח כל מה ששל)

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבור אל הייש שַלח את המוות
  .באויביי הנורא, תליי% זהשל 

  

  
  

  עמוסה, קצרהתמיד רוחו 
  .פהישליליות לעימחשבות 

  � קשה להיות לו ידיד
  .ליבו קודר תמיד

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות
  .באויביי הנורא, של תליי% זה

  

  

      
  

  ,הוא יהיה לא נעי� –רב א� אליו תתק
  ;גבהמאחורי ב) פגע יו

  ,הוא יפגי% אי כבוד – מקרוב
  .*ואות) יתקהוא  –ק ומרח

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות
  .באויביי הנורא, של תליי% זה
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�  ,איתו להתדיי% תמיד לא נעי
  ;לידולהיות  קשה

  ,בראשוהוא רוק� קנוניות רבות 
  .ולעול� שומר טינות

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות
  .באויביי הנורא, של תליי% זה

  

  
  

  ,חברתיי� לעול� מודע למעמדות
  ;את אויבוהוא רואה ובאד� רוחני 

�  ,תשוקותיו ותאוותו גדולי
  .צעירי�מאד ל הואונמש) 

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות
  .באויביי הנורא, של תליי% זה
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�  אי% לו יכולת להתמיד ביחסי
�  ;ועל כ% הוא זונח ידידיו הקודמי

  ,חפש ידידי� חדשי�מתמיד 
  .ומפזר הבטחות למכביר

  הומח1 גולגולת, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות
  .באויביי הנורא, של תליי% זה

  

  
  

  ,כלשה% חושיות�יכולות על נעדר
  ;טיעונו פגו� ושקרי

  � בהיותו מחוסר חמלהו
  .תמיד בעצמו מוקדמהוא 

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבור אל הייש שַלח את המוות
  .באויביי הנורא, של תליי% זה

  

  
  

  כ%לוביותר  זעומה השכלתו
  ;לומכשול לכהוא מהווה 

  לכ%בקיאותו בכתבי� מזערית ו
  .שגויותתמיד דעותיו 
  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה

  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי
  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות

  .באויביי הנורא, של תליי% זה
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  ,ותו אמו% על תשוקה ושנאהבהי
�  ;הוא מרבה להשמי1 אחרי

  ,בהיותו ג� אמ% בקנאה
  .את דיבת זולתו הוא מוציא

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות
  .באויביי הנורא, של תליי% זה

  

  
  

  ,בעצמו לא השקיע הרבה בלמידה
  .בתורהגדולי� הוא מבטל א) 

  ,מורהוקיר איננו מבי% אי) לה
  .מבקר את כתבי הדהרמהא) 

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות
  .באויביי הנורא, של תליי% זה
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  במקו� את הדהרמה הוא מלמד
  .בדותות שהמציא בעצמו

  אינו מאומ% בראייה טהורה
  .בהגזמותועל כ% מרבה 

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות
  .באויביי הנורא, של תליי% זה

  

                  
  

�  איננו טורח לבקר מעשי
  ;שאינ� תואמי� את הדהרמה

�  במקו� זה ממציא מיליו% דרכי
�  .לבקר כתבי� טהורי

  תהומח1 גולגול, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות
  .באויביי הנורא, של תליי% זה

  

      
  

  איננו מרגיש שו� בושה
  ;במצבי� שראוי שירגיש

  הוא מרגיש נבו) הבמקו� ז
  .את מה שמתאי�בעשותו 

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבוישר אל הי שַלח את המוות
  .באויביי הנורא, של תליי% זה
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  אחד * דבראאיננו עושה 
�  ;מ% הדברי� שראוי לעשות

  אחד* א איננו מחמי1במקו� זה 
 �  .הלא נכוני�מ% הדברי

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות
  .באויביי הנורא, של תליי% זה

  

  
 

  ,ישות של עוצמה נשגבה, בוא כעת
  ,אתה שהשגת עונג וגו* של חוכמה

�  בוא כעת ונפ1 לרסיסי
  .שד נורא זה של אחיזה בעצמי

  ומח1 גולגולתה, בוא בשאגה
  ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

  ליבוהיישר אל  שַלח את המוות
  .באויביי הנורא, של תליי% זה
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  אנא בוא בזעמ) הנורא
  .מ% האויבלשחררני 

  אנא בוא בחוכמת) הגדולה
  ;והשמד את תפיסתי השגויה
  אנא בוא בחמלת) הגדולה
  .והג% עלי מ% הקארמה שלי

  אנא בוא ונפ1 סופית
  .הזה שלי" אני"את ה

  

  
  

  ,בעול� כולו, את כל הסבל
  :קח והשל) על ראשו

  .האויב של האחיזה בעצמי
�  ,קח את כל נגעי הרוח שיש בעול

  לי�כל אחד מחמשת הרע
�  ,שיש לכל היצורי

  והשל) ג� אות� על ראשו
  .של זה שאש� בכל

  

  
  

  ,באמצעות ההיגיו% זיהיתי כעת
  ,מעבר לכל ספק

  ,ל"את שורש% של כל הבעיות הנ
  .ללא יוצא מ% הכלל

  וא� הוא כעת יופיע שנית
  ,אותי לעברו להטות סיו%יבנ

  וחסל לחלוטי%מייד אנא בוא 
  .אויב נורא זה שלי
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  ,את כל האש� כולו ,וכ)
  !יש להטיל עליו לבדו

  
 

תפילת הבודהיסטווהתפילת הבודהיסטווהתפילת הבודהיסטווהתפילת הבודהיסטווה: : : : ''''חלק וחלק וחלק וחלק ו     

  בזוכרי את החסד הרב, כעת
�  ,שגמלו עמי כל היצורי

�  אקח על עצמי את כל הדברי
�  ,שאינ� רצויי� לאחרי
  ,ואת% לה� את כל חסדיי

�  .על מנת להרבות את אושר
 
  
  

  
  

  לו אקח על עצמי כעת
�  כל עוולה שעשו אחרי

  ,דיבור ומחשבה, במעשה
  .ובעתיד, בהווה, בעבר

  שצבעיו היפי� כטווס
  ,זוהרי� בהוד והדר

  לו אזכה להתמיר את נגעי רוחי
  .לגורמי� שמביאי� להארה
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  כאותו העורב שאכל מ% הרעל

  ,הטובי� מרפאהצמחי בונרפא 
  מי יית% ויוכלו הברואי� להירפא

�  .שורש חסדי עת אמסור לה
  ברואי�מי יית% ובכ) יוכלו כל ה

  ,לחיות חיי� של שחרור
  ,ויזכו במהרה לעבור אל העונג

  .אל מצבו המושל� של הבודהה
  

  
  

  נשיגזמ% בו אותו הלועד 
  ,עד%ההארה בג% 

  13,מייואבי וא ,אני
  נדודל נמשי)כל עוד 

  ,של סמסרה עולמות ישהבש
  ,מונעי� בכוח הקארמה

  ,להוקיר ומי יית% ונוכל זה את ז
  .זה את זו כאחדולאהוב 

  

  

  
                                                             

13
  .אנו לומדי� לזהות בכל היצורי� את אבינו ואת אימנו, יטה'בלימוד של המהיינה על פיתוח הבודהיצ 
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  אוכלשמי יית%  ובאותו הזמ%
  ,לוש היקומי� הסובלי�יבש שכו%ל

  למע% אוכל לעזור
 .ליצור יחיד ול5

  מי יית% ולעול� לא אנטוש
  ,עשייה זו של לוח� הרוח

  את סבל�י לעבר אוכל להטותו
  .ביקומי� הסובלי�שוהי� ל הש

  

  
  

�  מי יית% ,וע� הגיעי לש
  ששומרי השאול יצליחו

  .ר�לראות בי את מו
�מי יית% ומטר תחמושת  

�  ,יהפו) למטר של פרחי
  ,כל פגיעהמי יית% שתחדל 

 �  .שלווה ושמחהותעצ
  

  
  

  לי�בעולמות הסוב� יצוריהמי יית% ו
  כול� כוחות פלאיי�ישיגו 

�  ,וכוחות של לחשי� סודיי
  ,מלאכי�של גו* של אנשי� או 

  .ואת תודעת השאיפה להארה
�  מי יית% ואגמול לה� על חסד

  .די הלימוד של הדהרמהעל י
�  מי יית% ויראו ה� בי את מור

  .ויסתמכו עלי כדת
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  ג� יחל מי יית% ובאותו הזמ%
  ,בעולמות הגבוהי�כל ייצור 

  ,על ריקות העצמיכמוני להגות 
  ,סמסרהב לחשוקויחדל מ
  .נירוונה נחותהב וג� לא
  ,תח ריכוזיחדיו נפַ מי יית% ו

  נגלהיחדיו מי יית% ו
  .אמיתיאת טבענו ה
  

  
  

  ;יושמד האויב –א� כ) נעשה 
  ייעקרו –א� כ) נעשה 

  .התפיסות השגויות
  מושגית�א� נהגה בחוכמה הלא

  ,שתופסת את היעדר העצמי
�  לבטח נצבור את כל הגורמי

.של הבודהה פולהשיג את גו
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        התרופה האולטימטיביתהתרופה האולטימטיביתהתרופה האולטימטיביתהתרופה האולטימטיבית: : : : ''''זזזזחלק חלק חלק חלק 

        

        

 

  
  

  )סביבש כל הדברי� –ראה 
 �� אחרי�בתלות בדבריקיימי!  

  הבנה של קיו� תלוי פירושה
  דברי�כל הלהבי% של

  !שו� קיו� עצמיאי% 
 �  –באי� והולכי� שנראי� כדברי

 �  ;אשליה ,מופע כוזבה
 �  מופיעמעגל של אש שמו כה
  ;בוער מסובבי� לפידשכ

  .מראהה� כמו בבואה ב
  

  
  

  ,החיי� ה� כמו גזע חלול
 �  .ת פנימיתמהוכל חסרי

 �  –קר כמו ערפילי� של בוה
  .י�תקרבמ נמוגי� כאשר

  �במדבר ' ה� כמו מיראז
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�  ;מרחוק ה� נראי� יפי
  �  ה� כמו בבואה במראה
�  ;נראי� כל כ) אמיתיי
  � כמו ענ% או כמו ערפל

�  .נראי� כל כ) ממשיי
  

  
  

  ,כ) ג� אותו התליי%
  .אויב מושבע זה שלי

  � נוכחנראה כל כ) 
  .ש� איש %א) בעצ� אי

  � נראה כל כ) ממשי
  .ממשכל % בו א) אי

  �% נראה כקורה ממש כא
  מעבררחוק  נמצאא) 

  .שלי י�סיפורהכל ל
  

  
  

  –כ) ג� גלגל הקארמה 
  ;ג� לו אי% טבע עצמי
  כמו בבואה של ירח

  � בתו) שלולית *המשתק
  תוצאותהמעשי� והכזב 

  .זוהר במגוו% תופעות
  !אנא ממ)

  ,עשה את שיש לעשות
  ,עזובשיש ל את עזובו

�  .חלו�רק א� ה�  ג
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  פה האר1בחלומ) אפו

�  ;באש של סיו� העול
  � ועל א* שאי% בה ממש 

  .להטה מטיל אימה
  –כ) ג� הגיהינו� והשאר 
  ,א* שאי% בה� כל ממש

�  .הוא נוראהצורב  חומ
  מיידזנח : ממ)אנא 

  .מוביל לש�כל שאת 
  

  
  

  א* א� אינ) נמצא
  ,בלב יער עבות ואפל
  ,קורה שאתה שוגה

  ,מוצא עצמ) תועהו
  .ללא מטרה, דנע אבו

  :כ) הבורות והשאר
  ,א* שאי% בה% כל ממש
  .מוליכות ה% אות) שולל

�לסלקלחלוטי% נית% אלא ש  
  !על ידי שילוש החוכמה
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  לקהלונעי� מאמ% �נג%
  ,על ידי מנגינות ערבות

  כל שתמצא, א) א� תנתח%
  .תועצמיצלילי� נעדרי הוא 

  יש בכוחו, למרות זאת
  ,של צלילי�אוס* זה של 

  ,של הלב צבותלסלק ע
�  .מבלי שאותו מנתחי

  

  
  

 �  מנתחי� בקפידהא
�  ,תוותוצא סיבות, מעשי

 �  מעצמ�נראה שאי% לה
  .יחיד או רבי� שו� טבע להיות

  ;הדברי� מתחילי� לכאורה
  .י�מפסיק �ה לכאורה

  ;כביכול מתחילהדברי� כל מגוו% 
  .מפסיקכביכול  ולוכו

  !אנא ממ)
  ,עשה את שיש לעשות

  ,עזובאת שיש ל עזובו
  .חלו�ג� א� ה� רק 

  

  
  

  א� לדוגמה נסתכל בכד
�  .המתמלא מטיפות של מי

  הוא אינו מתמלא
  ,על ידי הטיפה הראשונה

  ,על ידי האחרונה או
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  .השארכל וג� לא על ידי 
  ,כאשר האוס* הושל�רק 

  �שלמה ההתהוות התלויה ו
  .רק אז מתמלא הכד

  

  
  

 �  ,נחווה תוצאה כלשהיכ) ג� א
  ,רעבב נובשל מעשי

  .כאבבי% תענוג או 
  איננה נובעתזו  תוצאה

  ,התסיבהראשו% של  רגע% המ
  ,האחרו%הרגע ולא מ% 

  .וג� לא מכל השאר
�  ,רק כאשר האוס* הושל
  ,ושלמה ההתהוות התלויה
  .רק אז מופיעה התוצאה

  !אנא ממ)
  ,עשה את שיש לעשות

  ,עזובאת שיש ל עזובו
  .חלו�ג� א� ה� רק 

  
  

  ,רי�א� מניח אתה לדב! ראה
  � חקר�ואינ) מעמיק ל

 �  ,כאילו שה� קיימי� וופיעיה
�  בעצ�, בעוד אשר למופע

  .שהיא מהותשו� אי% 
  ,מעמיקמאוד זהו לימוד 

  � ומי שיכולת� פחותה 
  .הסימצאוהו קשה לתפי
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  עמוקהבהגייה כעת א� תשקע 
  ,על אות� הדברי� של ריכוז

  שהואלא תוכל למצוא דבר 
  .נראההוא מוצק כפי ש

  וכל לומר א� הדבר קיי�לא ת
�  .או שמא אינו קיי

  ,לא תוכל להישבע שדבר זה הוא כ)
  .או שמא איננו כ)

  

  
  

  �והדבר שנתפס  ,התודעה שתופסת
 �  .עצמיכל טבע  נעדרי�שניה

  ,אי% דברי� שיש לעשות
  – עזובאו כאלו שיש ל

�  מושגי�החופשיי� מכל  הדברי
  .ערימי�ו עליה� מחנשאנ

  .הטבעי, מקורישמור תודעת) במצבה ה
  –שמור תודעת) שקטה 

  .תוכל להפו) לישות גדולה אז
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  בח%ג� זה כבאופ% 
  ,לכאורהשאת השאיפה להארה 

  .ג� השאיפה האולטימטיביתו
�  ,מכשולי� בלי שו�, כ) תוכל להשלי

 �  ,כאחדאת שני המכלולי
  ,מושל�באופ% , להגשי�ותוכל 

  :הצרכי� הזוג שלאת 
 .של) ושל זולת)

 

 

 
  

  
   



 סטר דהרמה רקשיטהמאת מא, גלגל הלהבים: ונג'לו ג

52 

 

  

        סיוםסיוםסיוםסיוםהההה
  

 

 

 �יצירה זו חוברה . יה שמכה את האויב בלבויהנח, "גלגל הלהבי�"כא% מסתיי
מאסטר של הכתבי� , דהרמה רקשיטה, על ידי המתרגל הגדול של דר) הסוד

מוק* , אשר חי עמוק בלב יער, וישות נשגבה בעלת תובנות, ושל דר) ההיגיו%
ימוד של לאמות הכתב נכתב בהתא� לל. בכל סוג של חיות פרא מסוכנות

�בימי� אחרוני� ומנווני� אלו , כעת נותר לייש� לימוד זה בחייכ�ו, קדושי
�  .שה� מלאי� באימה, של העול

  

  

 
  

מ1 אותו כתרגול עמוק בכל פינה בעול� יואטישה עצמו א, דהרמה רקשיטה העניק הנחיות אלו לאטישה
בסופו . של רבי� מתלמידיו שהיו מאד קשי�כדי שבבוא היו� יהיה מסוגל לרס% את תודעת� הפרועה , הידוע

  :אות כבוד הוא חיבר את השורות הבאותכו, של דבר הוא השיג תובנות גדולות מלימוד זה

  
  

  ,אני הוא זה שוויתר על כס של מלכות
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 �  ,בי�ורמולקח על עצמו לעמוד בקשיי
  ,כ) הצלחתי לצבור חסד רב ובשל

  .ופגשתי מורה מצויי%
  הצו*ק תֶ מורה זה העניק לי ממֶ 

  ,העצמהוכ% , של דהרמה קדושה
  ,שנוכחתי בכוח� המרפאלאחר ו

� מילה קדושההאני רואה ב.  
  

  
  

  ו%בחהשקעתי בחיי מאמ1 רב ל
  ,מספר רב של השקפות
  .על פי אסכולות שונות

  ,בשכלי %חקרתי אות
  .וג� תרגלתי לרוב

  ש�ואכ% ראיתי 
  �אינספור נפלאות ונצורות 

  א) מצאתי שלימוד זה שכא%
  הוא זה אשר יועיל

 �  .עכשיושבזמני� המנווני
  

 
  

כלי נהדר , ]ה'דרומטו% ג[לזה שהיה גדול ובעל נדרי חיי� , במילי� אלה העניק לורד אטישה את הלימוד הזה
מבי% כל המתרגלי� המדהימי� לאי% שיעור של הודו ושל טיבט  – ישות אשר; שאליו נמזגה הדהרמה הטהורה

וכ% על ידי מספר לא ישוער של מלאכי� , גבירת השחרור, על ידי המנצחת טרההיה היחיד שבואו נובא  –
�ה על מנת לעזור לו במשימה של אילו* התודעות 'לורד אטישה העניק הנחיות אלה לדרומטו% ג. טנטריי

על ידי המתרגמי� , כמו כ% נאמר. טיבט, הפרועות של המתרגלי� הראשוני� של אותה אר1 רחוקה וברברית
�   .שלימוד זה בא למעשה מלורד בודהה ושני בניו הרוחניי�, והמאסטרי� של ימי� עברו הגדולי
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, וֹ 9נְ י ג5וֵ רוֹ ה דְ לָ הְ , וֹ 9נְ 'ה צֶ לָ הְ , ה9ָ 5=ילְ 'צִ , והוָ קַ 'צֶ , והוָ רַ שַ , הוָ טוֹ וֹ הנחיות אלה הועברו מלורד אטישה דר) 9
 .ה'גֶ ְר וֹ ד =רַ שֶ  וֹ 9נְ וקֶ , %טוֹ ְר מַ  וֹ 9נְ קֶ , והוָ 'גַ א5

  

 

 

שלימד , שלימד אותו לגיַיְלוָוה ַסְנְג9וֹ , שלימד אותו לִקיְרִטי ִשיָלה, מה� הלימוד הועבר לֶקְנ9ֹו בודהה ַרְטָנה
  .ֹוק ַ=ְנג'ֹוק קֹונצ'שלימד אותו לגיַיְלצ, 5 ל5ְנג'% מנ9ְ5צ'אותו לס5ַנ� ִריְנצֶ 

  

 

  

  . ונג לפיתוח הלב הטוב'ג לו, זהו א� כ% הלימוד של לאמה דהרמה רקשיטה

  

  

Sarva he dzum! 

�  !ת� ונשל


